
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΣΟΚΑΛΙ∆ΟΥ 

 

  

οδηγός µη - σεξιστικής γλώσσας  
για τον δηµόσιο ελληνικό λόγο 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
ΑΘΗΝΑ 1996 



Ευχαριστίες 

Αυτός ο µικρός οδηγός πραγµατοποιήθηκε µε τη συµπαρά- 
σταση και συµµετοχή, µε ποικίλους τρόπους, πολλών φίλων 
και δικών µου ανθρώπων. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πολύτιµη βοήθεια και 
συµπαράσταση τις/τους εξής: Κώστα Καραµάρκο, Ευγενία 
και Νίκο Τσοκαλίδη, Ελένη Τσιάνη - Τσοκαλίδου, Αναστα- 
σία Αναστασιάδου, Ελένη Βαρουφάκη, Σοφία Ράλη - Καθα- 
ρείου, Έλσα Μαυραγκά, Μαρία ∆αµανάκη, ∆ήµητρα Κατά- 
κη, Θανάση Μουσόπουλο, Φανή Αθανασιάδου, Χρυσούλα 
Μπαρζούκα, Μεταξά Μαστροσάββα, Ibrahim Zakhem, Raed 
Zakhem , Βούλα Μπαρτσίδη, Κώστα Μπαρτσίδη, Βασίλη 
Στρέµπα, Τζένη Οικονοµίδη, Ζώγια Χρονάκη, Σούλα 
Ιίαυλίδου, Παναγιώτη Νούτσο, Άννα Φραγκουδάκη, Νίκο 
Ντάλλα, Μαριάνθη Μακρή - Τσιλιπάκου, ∆ηµήτρη Τζου- 
µάκα, ∆ήµητρα Λουκά, Κατερίνα Μάρκου, Εύα Κοταµανί- 
δου, την φεµινιστική οµάδα του περιοδικού Κατίνα και το 
Σύνδεσµο Ελληνίδων Επιστηµόνων. 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Όπως είναι γνωστό, η γλώσσα µας βρίσκεται σε διαρκή 
εξέλιξη, ενσωµατώνοντας συνεχώς στοιχεία, από τις µετα-
βαλλόµενες κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες της κάθε εποχής. 
Με το λόγο εκφράζουµε τις απόψεις, τα συναισθήµατα, την 
ιδεολογική µας τοποθέτηση στις διαπροσωπικές µας επα-
φές, παράγουµε τέχνη ή ασκούµε εξουσία. 

Η πρακτική αξία τον οδηγού µη-σεξιστικής γλώσσας για 
το δηµόσιο ελληνικό λόγο, της Πετρούλας Τσοκαλίδου, 
γίνεται φανερή, από τη δοµή του, η οποία προτείνει συγκε-
κριµένες εναλλακτικές χρήσεις λέξεων, για την αποτροπή 
του γλωσσικού σεξισµού. Επικεντρώνεται στο δηµόσιο 
λόγο όπως εκφέρεται στην πολιτική, την εκπαίδευση και τα 
Μ Μ Ε. «Το φύλο της Γλώσσας» είναι ένα ευανάγνωστο και 
χρήσιµο εγχειρίδιο που έχει πρακτική και συµβολική αξία. 
Το δε ευρετήριο των κύριων όρων καθώς και η βιβλιογρα-
φία του δίνει τη δυνατότητα µελέτης σε όσους θέλουν να 
ασχοληθούν περισσότερο µε το συγκεκριµένο θέµα. 

Ο οδηγός αυτός συµβάλλει στην έναρξη της διαδικασίας 
για να ακολουθήσει µια ολοκληρωµένη µελέτη, για την ανά-
λυση της γλώσσας και των όρων που δηµόσια χρησιµοποι-
ούνται, ώστε να υπάρξει γλωσσική ισοτιµία των δύο 
φύλων. Ο Σύνδεσµος Ελληνίδων Επιστηµόνων, 
εκτιµώντας την ανάγκη να συµβαδίσει η γλώσσα µε την 
κοινωνική εξέλιξη, υποστηρίζει κάθε προσπάθεια προς την 
κατεύθυνση της δηµιουργίας λεκτικών συµβόλων. 

Με την έκδοση αυτή, οι αναγνώστριες και οι αναγνώ-
στες ας θεωρήσουν κριτικά το λόγο τους, έτσι ώστε να 
πάψει να υπάρχει ανισοτιµία των δύο φύλλων στο γραπτό 
αλλά και στον προφορικό λόγο. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στο χώρο του φεµινισµού και της 
γλωσσολογίας ή της φεµινιστικής γλωσσολογίας και αφορά 
όλα τα άτοµα που έχουν συνειδητά ή ασυνείδητα ενδιαφέ- 
ρον σε έναν ή και στους δύο από αυτούς τους χώρους. Η 
γλώσσα κι ο φεµινισµός δεν είναι καθόλου άσχετες µεταξύ 
τους έννοιες µιας και οι δυο αναφέρονται σε µοντέλα κοι- 
νωνικών συµπεριφορών. Παρακάτω θα επιχειρήσω να ορί- 
σω τις βασικές αυτές έννοιες, που αποτελούν τον κεντρικό 
άξονα αυτού του βιβλίου. 

1.1 Ο φεµινισµός και η γλώσσα 

Ο φεµινισµός είναι µια κίνηση, ένα κίνηµα. Σαν κίνηµα 
πηγάζει από την ανάγκη των γυναικών να διεκδικήσουν µια 
ισότιµη κι αξιοπρεπή θέση σε όλους τους τοµείς της ζωής 
τους. Συχνά ακούγεται η άποψη ότι το γυναικείο κίνηµα 
ανήκει σε µια άλλη εποχή µιας και στη σηµερινή κοινωνία 
οι γυναίκες έχουν κατακτήσει πολλά από τα αιτήµατα τους 
για ίση πρόσβαση σε διάφορους τοµείς. Επίσης συχνά το 
αίτηµα για ίση µεταχείριση γυναικών και ανδρών µεταφρά- 
ζεται ως ισοπέδωση και εξοµοίωση των δύο φύλων. Ίσο 
όµως δε σηµαίνει ίδιο. Ίσο σηµαίνει ισάξιο και αυτή η διευ- 
κρίνιση φαίνεται να είναι απαραίτητη για να εκτιµήσουµε 
τη σηµασία του γυναικείου κινήµατος. Επιπλέον, η θέση 
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αυτού του βιβλίου είναι ότι το γυναικείο κίνηµα είναι ακό- 
µη ενεργό, αφού δεν έχει ακόµη εισχωρήσει σε όλους τους 
τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και δεν έχει προκα- 
λέσει την κατάργηση του ανδροκρατούµενου µοντέλου - 
κανόνα. Αυτή η θέση αποτελεί και µια στάση ζωής, ένα 
µοντέλο κοινωνικής συµπεριφοράς που συνεπάγεται κάποι- 
ες πρακτικές απόρριψης µιας κατεστηµένης τάξης πραγµά- 
των και δηµιουργίας εναλλακτικών προτάσεων σε όλα τα 
επίπεδα της κοινωνικής µας δραστηριότητας. Ένα σηµαντι- 
κό τέτοιο επίπεδο είναι αυτό της γλωσσικής µας συµπερι- 
φοράς. 

Είναι κοινώς παραδεκτό ότι η γλώσσα είναι ένα δυνα- 
τό εργαλείο µέσα από το οποίο καθιερώνεται µία συγκεκρι- 
µένη τάξη πραγµάτων. Είναι επίσης το µέσο έκφρασης της 
ταυτότητας µας τόσο της γεωγραφικής όσο και της κοινωνι- 
κής, ηλικιακής και µορφωτικής. Είναι επόµενο να υπάρ- 
χουν σηµαντικές διαφορές στη χρήση της γλώσσας από άτο- 
µα που διαφέρουν σε ηλικία, µόρφωση, κοινωνική τάξη και 
καταγωγή, ενώ συχνά το ίδιο άτοµο µπορεί να χρησιµοποιεί 
διαφορετική γλωσσική ποικιλία ανάλογα µε το περιβάλλον 
στο οποίο βρίσκεται. Για παράδειγµα, ένα άτοµο από ένα 
χωριά της Ελλάδας θα µιλάει σε άτοµα της τρίτης ηλικίας 
του ίδιου χωριού διαφορετικά απ' ό,τι σε συνοµήλικα άτο- 
µα της πόλης που σπούδασε. Θέµατα όπως γλώσσα και ταυ- 
τότητα ή φύλο απασχολούν τη γλωσσολογία, δηλαδή την 
επιστήµη της ανάλυσης της γλώσσας, η οποία τις τελευταίες 
δεκαετίες κατέχει µια σηµαντική θέση στο χώρο των ανθρω- 
πιστικών επιστηµών. 

Όπως είπε κι έγραψε η Αννα Φραγκουδάκη (1987) "η 
γλώσσα δεν είναι αθώα", αλλά αυτά που λέµε έχουν κοινω- 
νικές και πολιτικές προεκτάσεις καθώς και σηµαντικές επι- 
πτώσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις. Τη δύναµη της γλώσ- 
σας στις διαπροσωπικές σχέσεις τη συνειδητοποιούµε όλες 
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και όλοι όταν, για παράδειγµα, διαλέγουµε µε ιδιαίτερη 
προσοχή τις λέξεις που θα χρησιµοποιήσουµε σε µια σηµα- 
ντική µας επαγγελµατική ή προσωπική συνάντηση. 

Η αναγνώριση της δύναµης της γλώσσας και της άµε- 
σης σχέσης µεταξύ γλώσσας, σκέψης και κοινωνικής συµπε- 
ριφοράς οδήγησε στη δηµιουργία του παρόντος οδηγού µη- 
σεξιστικής γλώσσας για τον δηµόσιο ελληνικό λόγο. Κάθε 
οδηγός, βέβαια, ανοίγοντας δρόµους και επιχειρώντας απα- 
ντήσεις, δηµιουργεί και καινούρια ερωτήµατα. Η πρακτικό- 
τητα µιας µη-σεξιστικής γλώσσας, όπως και το δικαίωµα 
µας να πειραµατιζόµαστε µε τη γλώσσα είναι πιθανώς δυο 
βασικά θέµατα που πρέπει να θίξουµε από την αρχή. Πρώτα 
απ' όλα, δεν µπορούµε να αποφασίσουµε για την πρακτικό- 
τητα της µη-σεξιστικής γλώσσας, αν δεν την εφαρµόσουµε. 
Η γλωσσική µας συµπεριφορά, όπως και κάθε άλλη, καθιε- 
ρώνεται µέσα από τη συνήθεια και την επανάληψη. Έτσι η 
συστηµατική χρήση εναλλακτικών τύπων θα κάνει αυτούς 
τους τύπους προσιτούς και όχι όσο πολύπλοκους µπορούν 
να θεωρηθούν αρχικά. Μια κίνηση ενάντια στον γλωσσικό 
σεξισµό δίνει τη δυνατότητα δικαιότερης εκπροσώπησης 
των γυναικών µέσα από τη γλώσσα, ενώ ταυτόχρονα δεν 
περιορίζει ούτε καταργεί την παρούσα γλώσσα. Απενα- 
ντίας, τη διευρύνει και ενθαρρύνει τη χρήση της σε ευρύτερο 
φάσµα, έτσι ώστε να εκφράζει καλύτερα µια νέα και 
διαρκώς εξελισσόµενη κοινωνικοπολιτική κατάσταση. 

Εφόσον η χρήση της γλώσσας, δηλαδή η επικοινωνία, 
είναι τρόπος ζωής, δεν µπορούµε να επιβάλλουµε έναν 
εναλλακτικό τρόπο, αν αυτός δεν έχει κάποια λειτουργική 
αξία για τα άτοµα στα οποία αναφέρεται. Για παράδειγµα, 
στον τοµέα της λογοτεχνίας ή στον καθαρά ιδιωτικό 
τοµέα, 
η χρήση της γλώσσας δηλώνει την προσωπική ιδεολογική 
στάση του/της χρήστη/χρήστριας. Η/Ο οµιλητής/οµιλήτρια 
αντανακλά µια εποχή, κάποιες προτιµήσεις και µια ιδεολο- 
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για. Έτσι µπορεί αυτή/αυτός να διαλέξει τη γλώσσα που 
εκφράζει καλύτερα τις δικές της/του προτεραιότητες και 
αρχές. Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν ο οδηγός 
αυτός εστιάζεται στο δηµόσιο λόγο και χώρο, στους οποί- 
ους αντιστοιχούν διαφορετικές ευθύνες. Αναµφίβολα, τόσο 
ο δηµόσιος όσο και ο ιδιωτικός γλωσσικός χώρος έχουν τη 
δύναµη να επηρεάζουν συνειδήσεις και να πλάθουν άτοµα 
µε συγκεκριµένες ευαισθησίες. Ο δηµόσιος λόγος, όµως, 
είναι αυτός που επηρεάζει µαζικά την κοινή γνώµη και στον 
οποίο αποδίδεται µεγαλύτερη ευθύνη να εκπροσωπεί διά- 
φορες κοινωνικές οµάδες. Γι' αυτό και τα άτοµα που 
καλούνται να προσέξουν περισσότερο αυτόν τον οδηγό 
είναι αυτά που ασχολούνται µε τους χώρους των Μέσων 
Μαζικής Επικοινωνίας, της εκπαίδευσης και της πολιτικής, 
γιατί µέσα από τους δηµόσιους ρόλους τους γίνονται συχνά 
µοντέλα και πρότυπα γλωσσικής συµπεριφοράς. Φυσικά ο 
οδηγός αυτός έχει ενδιαφέρον και εφαρµογή για όλα τα 
άτοµα που προβληµατίζονται µε κάθε µορφή κοινωνικής 
ανισότητας και θέλουν µέσα από το λόγο τους να κοινοποι- 
ήσουν και να µεταβιβάσουν τις αρχές τους. 

1.2 Η σεξιστική γλώσσα είναι το σύµπτωµα,    
αλλά και η αιτία  

Για να συζητήσουµε το θέµα της σεξιστικής γλώσσας πρέπει 
πρώτα να ορίσουµε τι είναι σεξισµός ή, όπως έχει χαρακτη- 
ριστεί αλλιώς, ο σεξουαλικός ρατσισµός. Σεξισµός είναι η 
πρακτική µέσα από την οποία υποβαθµίζονται άτοµα µε  
γνώµονα το φύλο τους, η διάκριση εναντίον ενός φύλου. Σε 
µία κοινωνία πατριαρχική, όπου ο γυναικείος λόγος βρί- 
σκεται στο περιθώριο, όπου οι άντρες έχουν αισθητά µεγα- 
λύτερη πολιτική και οικονοµική δύναµη, το φύλο που υπο- 
τιµάται, και γλωσσικά, είναι το γυναικείο. Η διάκριση ενα- 
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ντίον των γυναικών στη γλώσσα γίνεται στα επίπεδα της 
γραµµατικής, της σύνταξης και της σηµασιολογίας (λέξεων 
και προτάσεων). Για παράδειγµα, στερεότυπα το αρσενικό 
γραµµατικό γένος υπερισχύει του θηλυκού και του ουδέτε- 
ρου, Η γραµµατική ορίζει τη σειρά «ο καλός, η καλή, το 
καλό». Το θέµα του γλωσσικού σεξισµού στα διάφορα επί- 
πεδα αναλύεται στο κεφάλαιο 2. Αυτό που πρέπει να τονί- 
σουµε σ' αυτό το σηµείο είναι η ανάγκη να κάνουµε ξεκάθα- 
ρη την άµεση σχέση µεταξύ γλώσσας και σκέψης που καθι- 
στά µια κριτική προσέγγιση στη γλώσσα απαραίτητη.  
Πορίσµατα ερευνών που έγιναν σε διάφορα µέρη του 
κόσµου απέδειξαν ότι το λεξιλόγιο που χρησιµοποιούνταν 
στην επίλυση σχολικών ασκήσεων επηρέαζε δραστικά τα 
αποτελέσµατα. Όταν το ζητούµενο ήταν τα παιδιά να 
ζωγραφίσουν εικόνες που να αντιστοιχούν στους αγγλικούς 
όρους "social man" ή "political man", αυτά ζωγράφιζαν 
άντρες, αν και η αγγλική λέξη "man" χρησιµοποιείται για 
να χαρακτηρίσει την ανθρωπότητα (Sorrels, 1983:3-4). Ας 
αναλογιστούµε όµως την ελληνική "ουδέτερη" λέξη "άνθρω- 
πος" σε µία πρόταση όπως "Ο άνθρωπος έφαγε τα 
µούτρα 
του στις σκάλες". Ποια ή ποιος θα σκεφτόταν ποτέ έναν 
άνθρωπο θηλυκού γένους να είναι η παθούσα στην προκεί- 
µένη περίπτωση; Θα επανέλθουµε σ’ αυτό το θέµα στο επό- 
µενο κεφάλαίο που αναλύει τις λέξεις "άνθρωπος" και 
"παιδί" από σηµασιολογική σκοπιά (2.3). 

Επίσης το κίνηµα ενάντια στη µη-σεξιστική γλώσσα 
πρέπει να διαχωριστεί από αυτό του πολιτικώς ορθού 
(Beard & Cerf, 1992), που ανθίζει, τον τελευταίο καιρό, ιδι- 
αίτερα στην Αµερική, και σύµφωνα µε το οποίο σχεδόν 
κάθε λέξη µε αρνητικά υπονοούµενα αντικαθίσταται από 
µια θετικότερη. Η τάση ενάντια στη µη-σεξιστική γλώσσα 
εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κοινωνικό κίνηµα για την ίση 
εκπροσώπηση διαφόρων κοινωνικών οµάδων στη γλώσσα, 
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όπως των οµοφυλοφίλων και των ατόµων µε ειδικές ανά- 
γκες. 

Όπως ήδη ειπώθηκε παραπάνω µελετούµε και προβλη- 
µατιζόµαστε για τη γλώσσα γιατί µέσω αυτής εκφράζουµε 
τη σκέψη και τις σχέσεις ανάµεσα στα άτοµα. Η διάκριση, 
λοιπόν γίνεται πράξη ακόµη και όταν νοµίζουµε πως «απλά 
λέµε» κάτι χωρίς να το εννοούµε. Γι' αυτό και η συνεχής 
χρήση  µιας  γλώσσας  που  αφανίζει  το  θηλυκό  γένος  
(Spender, 1985) ή που του αποδίδει χαρακτηριστικά δευτε-  
ρεύουσας ή αρνητικής σηµασίας, γίνεται ο φορέας αλλά και 
ο τρόπος διαιώνισης µιας πρακτικής διάκρισης και ιιισογυ- 
νισµού. 

1.3 Οι διαφορές των φύλων στη γλώσσα 

Ο παράγοντας φύλο αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο 
στην ταυτότητα µας. Αυτό, ενδεικτικά, αποδεικνύεται από 
το γεγονός ότι η πρώτη ερώτηση που κάνουµε συνήθως 
όταν γεννιέται ένα παιδί αναφέρεται στο φύλο του. Έχουν 
γίνει πάµπολλες έρευνες στον τοµέα των διαφορών έκφρα- 
σης των φύλων µε στόχο την περιγραφή τους, έτσι (ώστε 
µέσα από την κατανόηση της διαφοράς να αποφεύγονται οι 
αρνητικές αξιολογήσεις και τα στερεότυπα (Cameron, 
1990). 

Κοινωνιογλωσσολογικές έρευνες έχουν δείξει ότι 
οι 
άντρες σε µικτές παρέες, δηλαδή µε γυναίκες και άντρες 
µαζί, βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής της παρέας, προ-  
τείνουν περισσότερα θέµατα, επιµένουν στη γνώµη τους και 
διακόπτουν συχνότερα τις συνοµιλήτριες και τους συνοµι- 
λητές τους από ό,τι οι γυναίκες της ίδιας παρέας (Coates, 
1989). Καταλαµβάνουν, έτσι, το µεγαλύτερο µέρος της κου- 
βέντας, µιλώντας περισσότερες φορές και για µεγαλύτερα 
διαστήµατα. Επίσης οι γυναίκες συχνά χρησιµοποιούν δια- 
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φορετικές λέξεις από ό,τι οι άνδρες, κυρίως λέξεις που ανα 
φέρονται σε χρώµατα, εκφράσεις έκπληξης και επιπλήξεις. 

Φυσικά οι διαφορές των φύλων έχουν άµεση σχέση και 
µε τους άλλους παράγοντες που καθορίζουν την ανθρώπινη 
υπόσταση και ταυτότητα, όπως η κοινωνικο-οικονοµική 
θέση, η ηλικία και η µόρφωση. Σε όποιες διαφορές των 
φύλων και να αναφερόµαστε, πρέπει να θεωρούµε σα δεδο- 
µένη την ποικιλοµορφία που ενέχει ο κοινωνικός παράγο- 
ντας του φύλου. Τέλος, πρέπει επίσης να έχουµε πρόσβαση 
στον τρόπο µε τον οποίο διεξάγεται µια έρευνα κοινωνιο- 
γλωσσολογικού περιεχοµένου, όπως και κάθε έρευνα, µιας 
και η ερευνήτρια ή ο ερευνητής είναι ένα άτοµο µε συγκε- 
κριµένες προτεραιότητες, δεδοµένη θεωρητική κατάρτιση 
και συγκεκριµένη ιδεολογική κατεύθυνση (Τσοκαλίδου, 
1995). 

Τα πιο διαδεδοµένα θεωρητικά µοντέλα που έχουν 
προταθεί για να ερµηνεύσουν αυτές τις διαφορές των δύο 
φύλων είναι από τη µια το µοντέλο της διαφοράς και από 
την άλλη της υπεροχής (Coates, 1989). Η πρώτη θεωρία, 
δηλαδή αυτή της διαφοράς στην κουλτούρα, δίνει έµφαση 
στο γεγονός ότι τα δύο φύλα, µέσα από τη διαδικασία της 
κοινωνικοποίησης, που αρχίζει από τη γέννηση ενός παιδι- 
ού, αναπτύσσουν διαφορετικούς τρόπους σκέψης και λει- 
τουργίας, κοινωνικά και γλωσσικά. Η δεύτερη θεωρία, αυτή 
της αντρικής υπεροχής, έχει σα γνώµονα της το γεγονός ότι 
η παρούσα κοινωνικοπολιτική κατάσταση είναι τέτοια ώστε 
οι γυναικείες αξίες και συνήθειες να παραγκωνίζονται εξαι- 
τίας της πατριαρχικής δοµής της κοινωνίας, ενώ ο κανόνας 
να ορίζεται από την άρχουσα τάξη των ανδρών. Φυσικά και 
οι δύο θεωρίες είναι απαραίτητες για να κατανοηθεί το 
θέµα των διαφορών των φύλων, µιας και η διαδικασία της 
κοινωνικοποίησης γίνεται µέσα σε ένα συγκεκριµένο κοινω- 
νικοπολιτικό πλαίσιο που ευνοεί το αντρικό φύλο. 
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1.4 Ο οδηγός µη-σεξιστικής γλώσσας 

Όπως έχει ήδη µε σαφήνεια εντοπιστεί και καταγραφεί το 
θέµα του γλωσσικού σεξισµού δεν οφείλεται σε ανικανότη- 
τα "της γλωσσικής δοµής, αλλά συνιστά την "κανονικότητα 
της αρσενικής ιδιότητας των κοινωνικών τίτλων», δηλαδή 
"την «τάξη του κόσµου» (Φραγκουδάκη, 1995). Αυτή, βέβαια, 
η τάξη του κόσµου βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και αλλαγή, 
µε αποτέλεσµα να απαιτούνται και αντίστοιχες αλλαγές 
στον τρόπο έκφρασης τους στο γλωσσικό επίπεδο.  
Χρησιµοποιούµε, δηλαδή, απ' τη µια τις υπάρχουσες διαδι- 
κασίες της γραµµατικής και του συντακτικού για να περι- 
γράψουµε τη γυναικεία πραγµατικότητα και, από την άλλη, 
ανακυκλώνουµε και επαναπροσδιορίζουµε όρους σηµασιο- 
λογικά, έτσι ώστε αυτοί να µπορούν να καλύψουν τις ανά- 
γκες του γυναικείου φύλου. Τέλος, η δηµιουργία και καθιέ- 
ρωση καινούριων λέξεων και εννοιών είναι επίσης µια απα- 
ραίτητη τακτική στην πορεία µας για την εξάλειψη του σεξι- 
σµού τόσο στη γλώσσα όσο και στη σκέψη. Όροι όπως η 
"σεξουαλική παρενόχληση" είναι ενδεικτικοί αυτής της ανά- 
γκης και πρακτικής. 

Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να συµβάλλει στον 
προβληµατισµό και στην κατανόηση του γλωσσικού σεξι- 
σµού στα ελληνικά, και να προτείνει συγκεκριµένους τρό- 
πους αντιµετώπισης του στα επίπεδα της γραµµατικής, της 
σύνταξης και της σηµασιολογίας. Αποσκοπεί, επίσης, να 
αποτελέσει ευκαιρία δηµιουργίας µιας βιβλιογραφίας πάνω 
στο θέµα του γλωσσικού σεξισµού, τόσο στα ελληνικά όσο 
και σε άλλες γλώσσες, για τα άτοµα που έχουν ειδικότερο 
ενδιαφέρον για το χώρο αυτό. Τέλος ο οδηγός αποβλέπει 
να συνεισφέρει στη δηµιουργία ενός κλίµατος που θα επι- 
τρέπει τη συζήτηση αυτών των θεµάτων σε ευρύτερη κλίµα- 
κα, ώστε να προκύψουν και άλλες µακροπρόθεσµες και, 
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πιθανώς, πιο επιτυχηµένες λύσεις στο θέµα της 
αντιµετώπισης του γλωσσικού σεξισµού. 

Οι άµεσες και έµµεσες συνέπειες αυτού του οδηγού θα 
καθοριστούν από την ευρύτερη πολιτική τοποθέτηση των 
αναγνωστριών και αναγνωστών του. Τα άτοµα που πιστεύ- 
ουν στην αναγκαιότητα µιας µη-σεξιστικής γλώσσας, θα µπο- 
ρούν να εφαρµόζουν τα µέσα που καθιστούν µια τέτοια γλώσ- 
σα δυνατή, ενώ η κατηγορία των «διστακτικών» µπορεί να 
ευαισθητοποιηθεί σε ορισµένα από τα θέµατα που θίγονται. 

Σ' αυτό το σηµείο είναι απαραίτητο να τονίσω τη 
δυσκολία της επαρκούς απλοποίησης των βασικών εννοιών 
του επιστηµονικού χώρου της φεµινιστικής γλωσσολογίας 
που επιχειρείται µέσα από αυτόν τον οδηγό. Η εκλαΐκευση 
των σηµαντικών θεµάτων ενός τοµέα της γλωσσολογίας 
είναι ένα έργο µε ιδιαίτερες απαιτήσεις, που υλοποιείται 
στο παρόν εγχειρίδιο µε κάθε επιφύλαξη για τις πιθανές 
αδυναµίες του. 
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Είναι δηλαδή άνθρωπος αυτός που έχει 
όψη, πρόσωπο ή µορφή ανδρός... Ανθρωπώ 
ονοµάζεται, µόνο στη Σπάρτη, η γυναίκα... 
Στον υπόλοιπο, όµως, ελληνικό κόσµο η 
λέξη άνθρωπος για γυναίκες χρησιµοποιεί- 
ται µόνο περιφρονητικά, (για τις δούλες, 
π.χ. ή για γυναίκες αναξιοπαθούσες). 

Νίκος Βαρδιάµπασης (1996) 

23 



2. Ο ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Όπως έχει αναφερθεί κατά καιρούς η ελληνική γλώσσα έχει 
πολλά στοιχεία που υποδηλώνουν και εκφράζουν κοινωνι- 
κό ρατσισµό και, ειδικότερα, σεξισµό απέναντι στο θηλυκό 
γένος. Για καλύτερη κατανόηση αυτής της πρακτικής θα 
πρέπει να µελετήσουµε το σεξισµό σε γραµµατικό, συντα- 
κτικό καθώς και σηµασιολογικό επίπεδο. 

2.1 Το γραµµατικό γένος 

Η ελληνική γλώσσα έχει γραµµατικό γένος. Αυτό σηµαίνει 
πως για να µιλάµε γραµµατικά σωστά θα πρέπει να τηρούµε 
την ιεραρχία αρσενικού, θηλυκού και ουδέτερου γένους. 
Όπως έχει δηλωθεί στη γραµµατική του Τριανταφυλλίδη 
(1978) "το αρσενικό γένος είναι γενικά το δυνατότερο προ- 
σωπικό γένος" (σελ. 216) (Παυλίδου, 1985). Έτσι µαθαίνου- 
µε ότι ένα σύνολο ανθρώπων µε διαφορετικό γένος χαρα- 
κτηρίζεται µε τον αρσενικό τύπο, όπως και ένα σύνολο 
αποτελούµενο µόνο από άνδρες. Το γραµµατικό γένος, επί- 
σης ισχύει για όλα τα µέρη του λόγου που προσδιορίζουν 
ουσιαστικά, δηλαδή τα άρθρα, τα επίθετα και τις αντωνυ- 
µίες, π.χ. ο καλός µαθητής, ο οποίος διακρίθηκε, η ικανή 
επιχειρηµατίας, η οποία κέρδισε το πρώτο βραβείο. 

Κάνοντας συγκρίσεις και παρατηρήσεις σε σχέση µε το 
γραµµατικό γένος σε διάφορες γλώσσες του κόσµου 

25 



(Cameron, 1992) όπως τα γερµανικά, τα γαλλικά, τα ιταλι- 
κά και τα ελληνικά, γίνεται εµφανές ότι υπάρχει µια σχέση 
ανάµεσα στο γραµµατικό γένος και το φύλο. Μέσα από την 
κλασσική ιεράρχηση αρσενικού, θηλυκού και ουδέτερου, 
όπως έχει καθιερωθεί, στην κλίση των µερών του λόγου, 
υποδηλώνεται µια κοινωνικοπολιτική ιεραρχία, που απαι- 
τεί τη δεδοµένη σειρά δίνοντας προτεραιότητα στο αρσενι- 
κό γένος και φύλο. 

Η χρήση αρσενικού ως του επικρατέστερου γένους 
και αυτού που αντιπροσωπεύει το ανθρώπινο είδος ισχύει 
στερεότυπα σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες που έχουν 
γραµµατικό γένος. Αυτή είναι η "γενετική" ή "ρυθµιστική" 
χρήση του αρσενικού τύπου (Μακρή - Τσιλιπάκου, 1995). 
Παράλληλα, έχουν σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια τάσεις 
αναθεώρησης αυτού του "κανόνα" και σε αυτές τις γλώσ- 
σες. Για παράδειγµα στα γαλλικά και τα ισπανικά η γενική 
χρήση του αρσενικού τύπου αντικαθίσταται µε τη χρήση του 
διπλού τύπου: 
 

Γαλλικά:      Tous les etudiants           Tous/toutes les 
etudiants/etudiautes 

 
Ισπανικά:    Todos los estudiantes      Todos/todas los/las 

Cstudiantcs 
 

Ελληνικά:   Όλοι οι φοιτητές Όλοι/Όλες οι 
φοιτητές/τριες 

2.2 Η σύνταξη 

Στο επίπεδο της σύνταξης ο κανόνας στα βιβλία γραµµατι- 
κής και συντακτικών ορίζει ότι ο αρσενικός τύπος προηγεί- 
ται του θηλυκού και του ουδέτερου. Για παράδειγµα 
"άντρες και γυναίκες" είναι περισσότερο συνηθισµένο από 
ό,τι το αντίστροφο, ενώ η έκφραση "αντρόγυνο" δίνει προ- 
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τεραιότητα στον αρσενικό τύπο. 

Χαρακτηριστικές εκφράσεις όπου ο αρσενικός τύπος 
προηγείται του αντίστοιχου θηλυκού είναι οι ακόλουθες: 

Ο Τάσος και η Γκόλφω 
Ο Αδάµ και η Εύα 
Ο Αντώνιος κι η Κλεοπάτρα 
Ο βοσκός κι η βοσκοπούλα 
Ο κύριος και η κυρία Παπαδοπούλου 

Είναι χαρακτηριστικό ότι µόνο σε ορισµένες στερεότυ- 
πες εκφράσεις µπαίνει ο θηλυκός τύπος πριν από τον αρσε- 
νικό, π.χ. "η νύφη κι ο γαµπρός", "η Χιονάτη κι οι επτά 
νάνοι" και "κυρίες και κύριοι", οι οποίες υποδηλώνουν 
καταστάσεις στις οποίες η γυναίκα πρωταγωνιστεί λόγω 
της οµορφιάς της ή της σχέσης της µε έναν άντρα. 

2.3 Σηµασιολογικά στερεότυπα 

Η αναζήτηση της έννοιας των λέξεων "γυναίκα" και 
"άντρας" σε λεξικά ελληνικής γλώσσας οδηγεί στην ανακά- 
λυψη ότι αυτές ορίζονται και συνδυάζονται µε άλλες που 
αποτελούν ένα σηµασιολογικό πεδίο, το οποίο είναι αρνητι- 
κό για τον όρο "γυναίκα" και θετικό για τον όρο "άντρας" 
Ένα παράδειγµα είναι το Λεξικό Συνωνύµων (∆αγκίτσης, 
1986) σύµφωνα µε το οποίο συνώνυµα των δύο όρων είναι 
τα ακόλουθα: 

Γυναίκα: η γυναίκα του δρόµου, του πεζοδροµίου, 
η τιποτένια, η γυναικάρα, η αλόγα, 
η ανδρογυναίκα, η αρκούδα, η βουβάλα κ. τ. λ. 

Άντρας: αντρείος, αντρειωµένος, αντρόκαρδος, 
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γενναιόκαρδος, γενναίος, γενναιόψυχος, 
παλικάρι κ.τ.λ. 

Αν αναφερθούµε στο πρόσφατο σύγχρονο λεξικό της 
ελληνικής γλώσσας του Εµµανουήλ Κριαρά (1995), θα δού- 
µε ότι παρόµοια στερεότυπα διατηρούνται ακόµη και καθιε- 
ρώνονται στην υποδειγµατική αυτή χρήση της ελληνικής 
γλώσσας. Ενώ οι τρεις πρώτες σηµασίες των λέξεων 
"άντρας" και "γυναίκα" συµπίπτουν, δηλαδή και οι δύο 
λέξεις αναφέρονται σε ανθρώπους αρσενικού και θηλυκού 
γένους αντίστοιχα, σε ενήλικους και σε συζύγους, η τέταρτη 
έννοια των λέξεων διαφέρει χαρακτηριστικά µε τρόπο που 
δεν συµπεριλαµβάνει τις κοινωνικο-πολιτικές εξελίξεις των 
τελευταίων δεκαετιών. Χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε τον 
κανόνα, ο "άντρας" είναι "λεβέντης, παλικάρι", συνώνυµο 
του "αντρείος" και "γενναίος", ενώ η "γυναίκα" είναι "πρό- 
σωπο που υπηρετεί άλλους" και η έκφραση "γυναίκα του 
δρόµου" χρησιµοποιείται ως στοιχείο του σηµασιολογικού 
πεδίου της λέξης. 

Επίσης αν δούµε τους όρους του ίδιου λεξικού που 
ακολουθούν τα λήµατα "άντρας" και "γυναίκα" και που 
είναι σηµασιολογικά συναφείς έχουµε τα ακόλουθα: 

Άντρας: 
αντραγάθηµα, αντραγαθία, αντράκι, άντρακλας, αντρεία, 
αντριεύω, αντρειοσύνη, αντρειωµένος, -η, -ο, αντρίκειος, 
αντρικός, άντρο, αντρόγενο (ή αντρόγυνο), αντρογυναίκα, 
αντρογυνοχωρίστρα, αντροχωρίαστρα. 

Γυναίκα: 
γνναικάκι, γνναικάκιας, γυναικάρα, γυναικαριό, γυναικάς, 
γυναικείος, γυναικίσιος, -ια, -ιο, γυναικίστικος, γυναικοδου- 
λειά, γυναικοθέµι, γυναικοκαβγάς, γυναικοκατακτητής, 
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γυναικόκοσµος, γυναικοκουβέντα, γυναικοκρατία, γυναικο- 
κρατούµαι, γυναικολόι, γυναικολογία, γυναικολογικός, -ή, 
- 
ό, γυναικολόγος, γυναικοµάνι, γυναικοµανία, γυναικόµορ- 
φος, -η, -ο, γυναικόπαιδα, γυναικούλα, γυναικοφοβία, 
γυναι- 
κωνίτης, γυναικωτός, -η, -ο, γύναιο, γυνή της απώλειας. 

Παρατηρούµε από τους παραπάνω πίνακες ότι αυτός 
µε τους "γυναικείους" όρους είναι εκτενέστερος. Αυτό δεί- 
χνει ότι η γυναικεία συµµετοχή ορίζεται ως η "εξαίρεση" 
στον κανόνα, ο οποίος καθορίζεται από τις δραστηριότητες 
των ανδρών. Λέξεις όπως "γυναικοδουλειά", "γυναικοκα- 
βγάς" και "γυναικοκουβέντα" είναι παραδείγµατα αυτής της 
τάσης, ενώ, παράλληλα, εκφράσεις όπως "γυναικοθέµι", 
"γυναικόκοσµος" και "γυναικοµάνι" ενισχύουν την απεικό- 
νιση του γυναικείου πληθυσµού ως άµορφης µάζας. Η στε- 
νή σχέση ανάµεσα στη γυναίκα και την ηθική είναι επίσης 
εµφανής µε τις εκφράσεις "γύναιο" και "γυνή της απωλεί- 
ας". Επίσης ενώ υπάρχουν στο λεξικό οι όροι "γυναικοκρα- 
τία" και "γυναικοκρατούµαι", οι αναµενόµενοι αντίστοιχοι 
"ανδροκρατία" και "ανδροκρατούµαι" απουσιάζουν. Η 
ανυπαρξία, όµως, αυτών των όρων δεν εκπλήσσει στο 
πλαίσιο της τάξης των πραγµάτων που θεωρεί την ανδρο- 
κρατία και τις δραστηριότητες των ανδρών ως τον κανόνα, 
ενώ τον αντίστοιχο θηλυκό τύπο ως ένα αξιοσηµείωτο, αν 
όχι περίεργο, φαινόµενο. 

Στο ίδιο πλαίσιο, του ορισµού του κόσµου µέσα από 
την καθιερωµένη σκοπιά, δηλαδή αυτή των ανδρών, δεν 
µας 
εκπλήσσει και το γεγονός ότι στο ίδιο λεξικό δε γίνεται 
αναφορά στους όρους "σεξισµός", "σεξιστικό" και "σεξουα- 
λική παρενόχληση", ενώ στον όρο "σωβινισµός" αποδίδεται 
µόνο η εθνικιστική του σηµασία κι όχι αυτή µε την οποία 
συχνά χρησιµοποιείται, δηλαδή η εµµονή σε ένα 
πατριαρχι- 
κό µοντέλο συµπεριφοράς και σκέψης ("ανδρικός σωβινι- 
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σµός").   Από την άλλη µεριά, στο λεξικό Τεγόπουλου-
Φυτράκη (1991) υπάρχουν οι όροι "σεξισµός" και 
"ανδροκρατία", ενώ δεν έχουν καταχωρηθεί οι όροι 
"σεξιστικό", σεξουαλική παρενόχληση" και "ανδρικός 
σωβινισµός". 

Είναι, επίσης, αξιοσηµείωτο ότι. η λέξη "άνθρωπος" 
χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει τα άτοµα αρσενικού 
γένους. Για παράδειγµα, η πρόταση "ο άνθρωπος έσπασε τα 
µούτρα του", αναφέρεται συνήθως, αν όχι αποκλειστικά, σε 
άτοµο αρσενικού γένους. Αυτή η µονοπώληση του σηµασιο- 
λογικού πεδίου της λέξης "άνθρωπος" από το αρσενικό 
γένος γίνεται πιο ξεκάθαρη στα παρακάτω σύνθετα (Τσοκα- 
λίδου, 1989): 

ο παλιάνθρωπος / η παλιογυναίκα 
* ο παλιάνδρας 

Ο όρος "παλιάνδρας" θα ίσχυε αν το "παλιάνθρωπος" 
ήταν ουδέτερο και δεν αναφερόταν µόνο στον αρσενικό 
τύπο, µε αντίστοιχο θηλυκό τύπο το "παλιογυναίκα". 
Χαρακτηριστικά στο πρόσφατο βιβλίο Η ιστορία µίας 
λέξης του Νίκου Βαρδιάµπαση (1996) η λέξη "άνθρωπος" 
αναλύεται από ετυµολογική και κοινωνιολογική σκοπιά ως 
εξής: 

Το πιθανότερο πάντως είναι να... είναι δηλαδή άνθρω- 
πος αυτός που έχει όψη, πρόσωπο ή µορφή ανδρός. 
...Ανθρωπώ ονοµάζεται, µόνο στη Σπάρτη, η γυναίκα... 
Στον υπόλοιπο, όµως, ελληνικό κόσµο η λέξη άνθρωπος για 
γυναίκες χρησιµοποιείται µόνο περιφρονητικά, (για τις 
δούλες, π.χ. ή για γυναίκες αναξιοπαθούσες). 

Με τον ίδιο τρόπο µονοπωλείται και η λέξη "παιδί" 
που, ενώ δηλώνει κορίτσια και αγόρια στην παιδική ηλικία, 
χρησιµοποιείται για νεαρά άτοµα αρσενικού γένους από 
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την εφηβική ηλικία και µετά. Αυτό αποδεικνύεται µε 
τη χρήση των παρακάτω σύνθετων λέξεων: 

παλιόπαιδο / παλιοκόριτσο 
* παλιάγορο 

φτωχόπαιδο / φτωχοκόριτσο 
 φτωχάγορο 

πλουσιόπαιδο / πλουσιοκόριτσο 
* πλουσιάγορο 

Και πάλι ο τρίτος τύπος σε κάθε περίπτωση θα ήταν 
δυνατός αν τα σύνθετα µε τη λέξη "παιδί" ήταν ουδέτερα. 

Ένα άλλο φαινόµενο της σηµασιολογίας που πρέπει 
να µας προβληµατίζει είναι η έλλειψη λέξεων που να ανα- 
φέρονται σε αρνητικά χαρακτηριστικά του αρσενικού 
γένους σε αντίθεση µε την ποικιλία θηλυκών (αρνητικών) 
όρων. Αυτή η αναντιστοιχία δηλώνει ένα διπλό σύστηµα 
αξιών που κατακρίνει τις γυναίκες, ενώ επαινεί τους 
άντρες για τη σεξουαλικότητα τους. Τέτοιες λέξεις όπως 
"σιγανοπαπαδιά", "παρθένα", "µιξοπάρθενη" κι "αντροχω 
ρίστρα" πρέπει να προσεχτούν και να απορριφθούν στο 
δηµόσιο λόγο, αν δε θέλουµε να διαιωνίζουµε άδικα και 
ξεπερασµένα στερεότυπα. 

2.4 Λαϊκή σοφία και δηµόσια πραγµατικότητα 

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 

Μια ενδιαφέρουσα και σηµαντική πτυχή της σεξιστικής 
χρήσης της γλώσσας στο δηµόσιο χώρο από τα Μέσα Μαζι- 
κής Επικοινωνίας, που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, είναι οι 
στερεότυπες αναφορές σε γυναίκες µε έµφαση στα σωµατι- 
κά τους προσόντα και στην οικογενειακή τους κατάσταση. 
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Είναι χαρακτηριστική η αντιµετώπιση των γυναικών σε 
ισχυρές δηµόσιες θέσεις που παρουσιάζονται συχνά ως 
"ξανθιές", "ωραίες", "χήρες" ή "µητέρες" (βλ. Λιάνη, 
Τσιλέρ). Ανάλογες αναφορές στους δηµόσιους άνδρες είναι 
σχεδόν ανύπαρκτες. 

Ταυτόχρονα οι γελοιογραφίες και τα σκίτσα στα διά- 
φορα έντυπα αντανακλούν µε τη σειρά τους µια ανδροκρα- 
τούµενη πραγµατικότητα, καθώς απεικονίζουν το ανθρώπι- 
νο είδος ως κατ' εξοχήν ανδρικό, ενώ η χρήση των γυναι- 
κείων µορφών είναι περιορισµένη. Για να διαπιστωθεί αυτό 
αρκεί να ξεφυλλίσουµε µια οποιαδήποτε εφηµερίδα και να 
προσέξουµε τις γελοιογραφίες της. Για να αποφευχθεί η 
ανδροκρατία σ’ αυτό το επίπεδο είναι επιτακτική η χρήση 
περισσότερων γυναικείων µορφών στα έντυπα, που, φυσι- 
κά, δεν πρέπει να παίζουν διακοσµητικό ρόλο. 

Η Βίλµα Παπασάββα, στο περιοδικό Μετρό (τεύχος 6, 
Απρίλιος 1996), θίγει το θέµα της απεικόνισης των γυναι- 
κών στα τηλεοπτικά σήριαλ, ως «ηλίθιες, σεξοµανείς, κου- 
τσοµπόλες, υπερφίαλες "Κατίνες"». Φυσικά η δηµιουργία 
µιας τέτοιας γυναικείας εικόνας γίνεται µέσα από την 
εµφάνιση (ρούχα, µαλλιά, µακιγιάζ), αλλά και από τη γλωσ- 
σική τους συµπεριφορά. Το λεξιλόγιο, ο τόνος της φωνής 
τους, καθώς και η παραγλωσσική τους συµπεριφορά (δηλα- 
δή οι κινήσεις, χειρονοµίες και το ύφος τους) ορίζουν 
αυτόν τον "υπερφίαλο" χαρακτήρα τους. Για παράδειγµα, 
όταν η Χριστίνα (από το σήριαλ Dolce Vita) λέει: «Μα τι 
θες από µένα παιδάκι µου; Εγώ είµαι µεγαλύτερη σου, είµαι 
υστερικιά, είµαι κυκλοθυµική, είµαι ασυνείδητη...» µέσα 
από τη χρήση των λέξεων «υστερικιά» και «κυκλοθυµική» 
επιβεβαιώνει ένα στερεότυπο, γιατί αυτές οι λέξεις χρησιµο- 
ποιούνται συνήθως για να χαρακτηρίσουν τη γυναικεία 
συµπεριφορά. Η δύναµη των ΜΜΕ στη διαιώνιση τέτοιων 
αρνητικών γυναικείων χαρακτήρων δεν πρέπει να υποτιµά- 
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ται, ειδικά όταν αυτά τα σήριαλ προβάλλονται σε ώρες πολύ 
κατάλληλες για τα παιδιά. 

Στη δηµόσια πραγµατικότητα εντάσσεται και η χρήση 
των τίτλων "κύριος", "κυρία" και "δεσποινίς". Παραδο- 
σιακά ο αρσενικός τίτλος αναφέρεται σε κάθε άντρα που 
έχει περάσει την εφηβική ηλικία, συνήθως όταν είναι άνω 
των 18, ενώ η χρήση των δύο θηλυκών τύπων γίνεται µε 
κριτήριο την οικογενειακή κατάσταση της γυναίκας, δηλαδή 
το αν είναι άγαµη (δεσποινίς) ή παντρεµένη (κυρία). Αυτή η 
διαφορά δηλώνει ότι οι γυναίκες για να γίνουν κυρίες πρέ- 
πει όχι να ενηλικιωθούν, όπως οι άντρες, αλλά να παντρευ- 
τούν έναν άντρα. Αντίστοιχοι όροι υπάρχουν και σε πολλές 
άλλες γλώσσες, και αλλαγές σ' αυτήν την κατεύθυνση έχουν 
διεκδικηθεί από πολλές γυναικείες οργανώσεις τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στις ευρωπαϊκές και αγγλόφωνες χώρες. 
Παραδείγµατα αυτής της διάκρισης των δύο φύλων είναι: 

Ελληνικά ∆εσποινίς/Κυρία Κυρία 
Αγγλικά Miss/Mrs Ms 
Γαλλικά Mademoiselle/Madame  Madame 
Ισπανικά Senorita/Senora  Senora 

 
Η τρίτη οµάδα τίτλων αποτελείται από τους εναλλα- 

κτικούς όρους που έχουν προταθεί για ύλες τις γυναίκες 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση. 

 
Παροιµίες και κοινότυπες εκφράσεις 
 
Οι παροιµίες και οι στερεότυπες εκφράσεις που υπάρ- 

χουν σε µια γλώσσα και κουλτούρα εκφράζουν, από τη µια 
την κοινωνικοπολιτική κατάσταση που επικρατεί σε µια 
κοινωνία σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο και από την 
άλλη αποτελούν σηµείο αναφοράς και παράδειγµα τρόπου 
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σκέψης για τις µετέπειτα γενιές. Λόγω της δύναµης των στε- 
ρεότυπων εκφράσεων να πλάθουν συνειδήσεις και να επι- 
δρούν στον τρόπο σκέψης µας πρέπει να τις προσέχουµε 
και, όταν υπάρχει ανάγκη, να τις αναθεωρούµε. Ας µη νοµί- 
σουµε ότι κάτι τέτοιο θα σήµαινε την υποχώρηση της παρά- 
δοσης, αφού η παράδοση κι ο πολιτισµός είναι έννοιες που 
συνεχώς εξελίσσονται, ενσωµατώνοντας νέα στοιχεία από 
την πορεία των κοινωνικών µέσα στο χρόνο. 

Αν στρέψουµε την προσοχή µας στο χώρο των παροι- 
µιών και των στερεότυπων φράσεων που εκφράζουν µια 
παραδοσιακά "κοινώς αποδεκτή πραγµατικότητα", θα δού- 
µε πως αυτή η πραγµατικότητα έχει φιλτραριστεί µέσα από 
το οπτικό πρίσµα των ανδρών. 

Οι εκφράσεις και οι παροιµίες ποικίλουν ανάλογα µε 
τη συγκεκριµένη διάλεκτο των χρηστών/χρηστριών τους. 
Στη Μακεδονία, για παράδειγµα, συνηθίζεται η ευχή σε ένα 
νιόπαντρο ζευγάρι "Και µ' ένα γιο", κάτι που υποδηλώνει 
την κοινούς παραδεκτή υπεροχή του αρσενικού φύλου. 
Παρόµοιες σεξιστικές ευχές και λεγόµενα µπορούν να βρε- 
θούν σε όλα τα µέρη της Ελλάδας, αλλά µια τέτοια ανάλυση 
θα απαιτούσε ιδιαίτερη µελέτη. Ενδεικτικά σεξιστικές 
παροιµίες στις οποίες αναφέρθηκε η Σούλα Παυλίδου 
(1985) είναι οι εξής: 

∆ώδεκα γυναίκες, δεκατέσσερις κουβέντες 
Αλλιά'ς εκειόν που γελαστεί και χυναικός πίστεψει 
Κάλλιο … παρά γλωσσού 

Από τις παραπάνω παροιµίες γίνεται εµφανές ότι η 
λαϊκή αντίληψη παρουσιάζει τη γυναικεία φύση ως επιπό- 
λαιη και φλύαρη. Αυτή η αντίληψη, όµως, έρχεται σε αντίθε- 
ση µε τις έρευνες που έγιναν µε στόχο τις διαφορές των δύο 
φύλων στη χρήση της γλώσσας, όπως έχει ήδη αναφερθεί 
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στο 1.3 σε σχέση µε τις διαφορές των φύλων στη γλώσσα. 
Φυσικά η γενική χρήση του αρσενικού τύπου ως 

"κανόνα" ενισχύει την αντίληψη ότι ο άνθρωπος είναι 
γένους αρσενικού και ότι το γυναικείο είδος προσδιορίζε- 
ται σε σχέση µε αυτό. Πολλές γνωστές παροιµίες εκφράζο- 
νται µόνο στο αρσενικό γένος, για παράδειγµα "Όποιος 
βιάζεται σκοντάφτει" ή "Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρ- 
τούνα φαίνεται". Ως χρήστριες και ισότιµες συµµέτοχοι στη 
γλώσσα µας µπορούµε να αντιπροτείνουµε εναλλακτικά 
σχήµατα λόγου που να εκφράζουν και τη γυναικεία πραγ- 
µατικότητα στο επίπεδο των παροιµιών και της λαϊκής 
σοφίας. Ας µη ξεχνάµε ότι η γλώσσα µας βρίσκεται σε 
διαρκή αλλαγή είτε το επιδιώκουµε είτε όχι, µιας κι η πραγ- 
µατικότητα γύρω µας εξελίσσεται συνεχώς. 

35 



"Si nous continuons à parler le 
même langage, 

nous allons reproduire la même 
historie ". 

 
Luce Iragaray 

«Αν συνεχίσουµε να µιλάµε  
την ίδια γλώσσα, 

θα αναπαράγουµε την  ίδια ιστορία» 

γράφει η Luce lragaray (1976) 
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3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

3.1 Φωνή και στα δύο φύλα 

Για να αποφευχθεί ο γλωσσικός σεξισµός, σύµφωνα µε την 
ανάλυση που προηγήθηκε, είναι απαραίτητο να δοθεί φωνή 
και στα δύο φύλα. Αυτό αφορά τόσο τη χρήση και το περιε- 
χόµενο της γλώσσας όσο και τη δοµή του γλωσσικού συστή- 
µατος. Η αλλαγή στο περιεχόµενο θα περιλαµβάνει την 
αποφυγή των στερεότυπων ρόλων για τα δύο φύλα, δηλαδή 
τη δηµόσια παρουσίαση των γυναικών και των ανδρών σε 
ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών ρόλων, χωρίς αυτοί να είναι 
απαραίτητα συνηθισµένοι. Για παράδειγµα η τροχονόµος, η 
αστυνοµικίνα, η ταχυδρόµος, η σκουπιδιάρισσα, η πυροσβε- 
ατίνα, η αφισοκαλλήτρια, η ναυαγοσώστρια είναι εικόνες 
που πρέπει να διοχετεύονται µέσα από τη δηµόσια χρήση 
της γλώσσας στα σχολεία ή στα περιοδικά, αν θέλουµε να 
βοηθήσουµε την καθιέρωση και την αποδοχή τους σε ευρύ- 
τερο πλαίσιο (έστω και αν οι γυναίκες ακόµη αποτελούν 
µειοψηφία σ' αυτά τα επαγγέλµατα). Η χρήση του θηλυκού 
άρθρου µπορεί να συνοδευτεί µε τη χρήση θηλυκής κατάλη- 
ξης και στα ουσιαστικά που έχουν καθιερωθεί µε την αρσε- 
νική κατάληξη (η γιατρός / η γιατρέσσα). Μια τέτοια εξέλι- 
ξη µπορεί να καθιερωθεί από τις ίδιες τις οµιλήτριες και 
τους οµιλητές. Σ1 αυτό το εγχειρίδιο προτείνονται τόσο η 
χρήση του θηλυκού άρθρου όσο και λεξηµάτων µε θηλυκές 
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καταλήξεις ως ισοδύναµοι, εφαρµόσιµοι τρόποι εκπροσώ- 
πησης των γυναικών στη γλώσσα. Η επιλογή ανάµεσα στους 
παραπάνω τρόπους γίνεται σύµφωνα µε υφολογικούς και 
κοινωνιογλωσσολογικούς παράγοντες. 

Παράλληλα η εικόνα του άντρα που δε φοβάται να 
κλάψει ή να εκδηλώσει τα συναισθήµατα του είναι εξίσου 
πραγµατική και σηµαντική. Η δηµοσιοποίηση τέτοιων 
ρόλων θα προσφέρει δυνατότητες επιλογής νέων ρόλων στα 
δύο φύλα, χωρίς να τα περιορίζει σε στενά και ξεπερασµένα 
µοντέλα. 

Πίνακας 1 

Παραδείγµατα γυναικείων ρόλων 

Στερεότυποι Εναλλακτικοί 
Μαµά ∆ιευθύντρια 
Γιαγιά Εργάτρια 
Νοικοκυρά (η) Πολιτικός 
∆ασκάλα (η) Επιχειρηµατίας 
Καθαρίστρια Επισκευάστρια 

Ο παραπάνω πίνακας δεν υποδεικνύει την απόρριψη 
των θεµιτών στερεότυπων ρόλων, όταν, φυσικά, αυτοί 
εκφράζουν την πραγµατικότητα, αλλά ενθαρρύνει τη χρήση 
των εναλλακτικών όρο)ν στις γενικές αναφορές σε γυναικεί- 
ους ρόλους, όπως, για παράδειγµα, στο πλαίσιο ενός γλωσ- 
σικού µαθήµατος. Αυτή η πρόταση δε σηµαίνει ότι οι στερε- 
ότυποι γυναικείοι ρόλοι είναι υποδεέστεροι. Για να περι- 
γράφουµε όµως µια συνεχούς εξελισσόµενη πραγµατικότητα 
είναι ανάγκη να τονίζουµε τους καινούριους γυναικείους 
ρόλους. 

Από την άλλη µεριά, στο θέµα της δοµής της γλώσσας 
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να  προταθούν παρακάτω τρόποι µε τους οποίους µπορούµε 
να αλλάξουµε τα στερεότυπα. Ας σηµειωθεί ότι η τελική 
επιλογή της πιο κατάλληλης λύσης στο θέµα του γλωσσικού 
σεξισµού θα γίνει από το κάθε άτοµο χωριστά. Ο οδηγός 
αυτός προτείνει µια σειρά από εναλλακτικές προτάσεις που 
µπορούν να εφαρµοστούν ανάλογα µε τις προτεραιότητες 
και τις προσωπικές επιλογές του κάθε ενδιαφερόµενου ατόµου 

  
Για να δοθεί φωνή και στα δύο φύλα και να καταλά- 

βουν οι γυναίκες το χώρο που τους ανήκει στον δηµόσιο 
λόγο µπορούν να γίνουν τα εξής: 

1) Η παράλληλη χρήση θηλυκών και αρσενικών τύπων. 

Αυτό αναφέρεται: 
α. στα ουσιαστικά που µπορούν να δεχτούν διπλό 

άρθρο για τον αρσενικό και το θηλυκό τύπο, όπως για 
παράδειγµα: 

η/ο 
γονιός, πρόγονος, συγγραφέας 
β. σε ουσιαστικά που έχουν ήδη καθιερωµένους θηλυ- 

κούς τύπους όπως: 
εργάτρια, συνδικαλίστρια, καθηγήτρια, εισηγήτρια  
γ. σε ουσιαστικά που µπορούν να δεχτούν τόσο θηλυκό 

άρθρο όσο και θηλυκή κατάληξη, όπως τα ακόλουθα: 
η/ο δικηγόρος 
ο δικηγόρος/η δικηγορίνα 
η/ο γιατρός 
ο γιατρός/η γιατρέσσα 
η/ο δήµαρχος 
ο δήµαρχος/η δηµαρχίνα 
Με την καθιέρωση του όρου "δηµαρχίνα" µε τη σηµα- 

σία της γυναίκας δηµάρχου, ο όρος θα πάψει να δηλώνει τη 
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σύζυγο του άντρα δηµάρχου, µιας και ο τελευταίος ρόλος 
θα δηλώνεται περιφραστικά όπως και ο αντίστοιχος όρος 
που θα σηµαίνει το σύζυγο της δηµάρχου/δηµαρχίνας. 

Θηλυκές καταλήξεις που µπορούν να χρησιµοποιού- 
νται µε τα ουσιαστικά για να δηλώνουν το θηλυκό αντίστοι- 
χο τύπο είναι οι εξής: 

- εσσα (γιατρέσσα) 
- ινα (βουλευτίνα) 
- ισσα (φόνισσα) 
- µένη (φυλακισµένη) 
- ου (κλειδαρού) 
- τρία (πρωταθλήτρια) 
Η χρήση του θηλυκού άρθρου ή µιας θηλυκής κατάλη- 

ξης για τους θηλυκούς τύπους είναι θέµα επιλογής του ατό- 
µου και καθορίζεται από τις απαιτήσεις του γραπτού ή 
προφορικού λόγου, το ύφος και τον σκοπό της χρήσης της 
γλώσσας. Είναι χαρακτηριστικό της γλώσσας µας ότι υπάρ- 
χουν ορισµένες ιδιόµορφες περιπτώσεις θηλυκών τύπων 
από την καθαρεύουσα που διατηρούν την αρσενική κατάλη- 
ξη ενώ αναφέρονται πάντα σε γυναίκα, όπως: 

η έγκυος, η σύζυγος, η δακτυλογράφος, 
η ιδιαιτέρα γραµµατέας, η ιερόδουλος 

Πίνακας 2 

Εναλλακτικές τακτικές στη χρήση του αρσενικού γένους 
σε γενικές αναφορές 

∆ιπλό άρθρο η/ο γονιός 
ο/η γονιός 
ο/η νηπιαγωγός 

∆ιπλός τύπος ο εργάτης κι η εργάτρια 
ο/η εργάτης/τρια 
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η εργάτρια κι, ο εργάτης η/ο 
εργάτρια/της 

∆ιπλό άρθρο η/και τύπος         η/ο δικηγόρος 
ο/η δικηγόρος  
ο δικηγόρος/η δικηγορίνα 
 η/ο δικηγορίνα/ος 
 ο/η δικηγόρος/ίνα επιβάτες/τριες 

2) Άλλη σηµαντική τακτική για την αποφυγή του γλωσσικού 
σεξισµού είναι η αντικατάσταση σεξιστικών λέξεων/λεξηµά- 
των µε ουδέτερες συνώνυµες αντιστοιχίες ώστε να αποφεύ 
γονται αρνητικά στερεότυπα, όπως: 

ανδραγάθηµα  → γενναία πράξη 
γεροντοκόρη  → άγαµη γυναίκα 
επανδρώνω →  στελεχώνω 
υιοθετώ → τεκνοθετώ 
υιοθεσία  → τεκνοθεσία 

3) Η δηµιουργία και χρήση αντίστοιχων τύπων για τα δύο 
φύλα. 

Για παράδειγµα, οι λέξεις νοικοκυρά και νοικοκύρης 
χρησιµοποιούνται µε διαφορετική σηµασία. Η γυναίκα 
ασχολείται µε τα οικιακά, ενώ ο άντρας είναι υπεύθυνος απέναντι 
στις οικογενειακές του υποχρεώσεις. 

Μπορούµε να χρησιµοποιούµε και για τους δυο: 
ασχολείται µε τα οικιακά (για τις δουλειές του σπιτιού) 

και 
υπεύθυνη/ος στις οικογενειακές υποχρεώσεις (για τη στάση της/του 
στις ευθύνες της οικογένειας). 

4) Η χρήση διπλών τύπων στις γενικές µας αναφορές. 
Για να δοθεί φωνή και στα δύο φύλα είναι πολύ σηµα- 
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ντικό να. χρησιµοποιούνται τόσο οι αρνητικοί όσο και οι θηλυκοί τύποι 
όταν µιλάµε χωρίς να αναφερόµαστε σε 
κάποιο συγκεκριµένο άτοµο. Έτσι αντιτασσόµαστε στη γενετική 
ή ρυθµιστική χρήση του αρσενικού γένους ως εκπροσώπου των 
δύο φύλων. Εκτός από την απάλυνση του γλωσσικού σεξισµού, µε τη 
χρήση των διπλών τύπων στις γενικές αναφορές επιτυγχάνουµε και 
την εξάλειψη της αµφισηµίας. Η αµφισηµία δηµιουργείται όταν ένας 
τύπος, δηλαδή ο αρσενικός, χρησιµοποιείται τόσο γενικά όσο και 
ειδικά (για τους άνδρες). 

Πίνακας 3 

Εναλλακτικές πρακτικές στις προτάσεις µε 
γενικές αναφορές 

Στερεότυπη χρήση Εναλλακτική χρήση 
Οι µαθητές της τρίτης τάξης    Οι µαθητές κι οι µαθήτριες 
πήγαν εκδροµή της τρίτης τάξης πήγαν 

εκδροµή 
ή 
η τρίτη τάξη πήγε εκδροµή 

Οι καθηγητές απεργούν Οι καθηγητές/τριες απεργούν 
ή 
Το διδακτικό προσωπικό απεργεί 

Από την προσωπική µου θητεία στον εκπαιδευτικό χώρο έχω 
διαπιστώσει ότι συχνά οι µαθήτριες συντάσσουν µια έκθεση από τη 
σκοπιά ενός µαθητή, δηλαδή γράφουν για τον εαυτό τους στον 
αρσενικό τύπο. Το αντίστροφο δεν έχει παρατηρηθεί. Οι µαθητές 
δεν αναφέρονται στον εαυτό τους χρησιµοποιώντας θηλυκούς 
τύπους, π.χ. "είµαι καλή 
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µαθήτρια". Με την καθιέρωση των διπλών τύπων θα διερευνηθεί η 
χρήση των θηλυκών τύπων και, φυσικά, η παρουσία των γυναικών 
στο δηµόσιο χώρο. 

Μια µέση εναλλακτική πρακτική για τις ανάγκες κειµένων που, 
λόγω του περιεχοµένου και του ύφους τους, απαιτούν τη χρήση 
πολλών διπλών τύπων στη µη-σεξιστική µορφή τους, π.χ. κείµενα µε 
συνεχείς αναφορές σε µαθητές/τριες µε πολλούς επιθετικούς 
προσδιορισµούς στα δύο γένη, είναι η χρήση µόνο θηλυκών' τύπων 
σε ορισµένες από τις γενικές αναφορές. Αυτή η τακτική θα πρέπει 
να συνδυάζεται µε την προώθηση εναλλακτικών γυναικείοι ρόλων 
για καλύτερα αποτελέσµατα. Για παράδειγµα, µπορούµε να 
χρησιµοποιούµε τα εξής: "Οι διευθύντριες των σχολείων συχνά 
έχουν δύσκολες σχέσεις µε τους µαθητές". Φυσικά η χρήση αυτής της 
µεθόδου αποφυγής του γλωσσικού σεξισµού πρέπει να δηλώνεται 
από την αρχή του κειµένου, έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν 
παρεξηγήσεις και αµφισηµίες (π.χ. "Στο ακόλουθο κείµενο οι 
γενικές αναφορές στις/ στους καθηγήτριες/τες θα γίνονται στο 
θηλυκό γένος, ενώ αυτές στους/στις µαθήτριες/τριες στο αρσενικό ως 
προσπάθεια αποφυγής του γλωσσικού σεξισµού). 

5) Η χρήση  αντίστοιχων τίτλων για τα δύο φύλα δηλα- 
δή "κυρία" και "κύριος" για όλες τις ενήλικες γυναίκες και 
τους άντρες. 

6) Η αλφαβητική σύνταξη αντί για τη στερεότυπη στην 
οποία ο θηλυκός τύπος ακολουθεί τον αρσενικό. Για παρά- 
δειγµα, η "Γκόλφω" προηγείται του "Τάσου", ενώ ο "Αντώ- 
νιος" της "Κλεοπάτρας", "ο µαθητής" προηγείται της 
"µαθήτριας", ενώ "η δασκάλα" του "δασκάλου". 
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3.2 Ανακύκλωση και αναθεώρηση όρων 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, εκτός από τη 
γραµµατική και τη σύνταξη σηµαντική θέση έχει η σηµασιολογική 
δοµή της γλώσσας. Το ζήτηµα του γλωσσικού σεξισµού 
περιλαµβάνει µια σειρά θεµάτων όπως : 

1. την έλλειψη αντιστοιχιών για τα δύο φύλα, έτσι που 
οι υπάρχοντες όροι διαιωνίζουν στερεότυπα 

(σιγανοπαπαδιά, µυξοπαρθένα) 
2. την ύπαρξη θετικού και αρνητικού πεδίου για ανδρικούς και 

γυναικείους όρους αντίστοιχα 
(γεροντοπαλίκαρα, γεροντοκόρη) 
3. την έλλειψη ή µη καθιέρωση όρων που εκφράζουν 

την πραγµατικότητα των γυναικών 
(σεξουαλική παρενόχληση) 
Έτσι λοιπόν θα πρέπει να έχουµε µια σειρά από τακτικές που 

θα αντιµετωπίζουν τα επιµέρους θέµατα, όπως οι εξής: 
1) η κατάργηση ή αποφυγή της χρήσης όρων που περιορίζουν 

τους γυναικείους ρόλους σε ορισµένα στερεότυπα, 
π.χ. η γεροντοκόρη, η παρθένα, η κουτσοµπόλα, η κυρά 
Κατίνα, η κακιά πεθερά/νύφη κ.α. 

2) η ανακύκλωση των αρνητικών όρων έτσι ώστε· να 
ξεφύγουν από το δεδοµένο αρνητικό σηµασιολογικό πεδίο 
µέσα από τη χρήση τους µε θετικό τρόπο, π.χ. οι όροι "φεµινισµός", 
"γυναικείο κίνηµα" θα πρέπει να χρησιµοποιούνται συστηµατικά 
µε θετικό τρόπο για να µην δηµιουργούν συχνά αδικαιολόγητα 
αρνητικές αντιδράσεις. 

3) Η δηµιουργία αντίστοιχων όρων για τα όνο φύλα 
που µέσα από τη χρήση τους θα καθιερωθούν ως θεµιτές 
καινούριες λέξεις, π.χ. ορισµένες φεµινίστριες έχουν προτείνει 
τείνει για τη σεξουαλική πράξη τον όρο "εσώκλειση" ως 
αντίστοιχο γυναικείο όρο για το "διείσδυση". Επίσης µέσα 
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